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A Föld napja az iskolában

Április 22-én a "Föld Napja" alkalmából a kömlődi Perczel Mór Általános
Iskola 3-4. osztályos tanulói egy
komplex programon vettek részt. Először megbeszélték, hogyan tehetik

környezetüket tisztábbá, élhetőbbé,
hogyan óvhatják, védhetik a növényeket, mit kell tenniük annak érdekében,
hogy amire felnőnek, ilyen, vagy még
szebb legyen a falujuk. Ehhez filmeket,

képeket kerestek az interneten és társaikkal is megosztották ezeket, majd
kesztyűkkel, zsákokkal felszerelkezve,
- sőt még botokat is kerestek - elindultak megtisztítani a sok kidobott illetve
eldobott szeméttől a falu utcáit, területét. Először a játszótér, a focipálya és a
patak tisztult meg a szorgos munkájuk révén, majd a buszmegállók és utcák követeztek. Nagyon meglepődtek,
hogy megtelt egy reklámszatyor az elhajított csikkekkel, illetve a zsákok flakonokkal. A patakból törött bútorokat,
székeket halásztak ki. A szelektív hulladékgyűjtő mellett egy pár papucsot,
joghurtos dobozokat is felszedtek.
Munkájuk végeztével élményeiket lerajzolták és megfogadták, ezentúl figyelmeztetni fogják a környezetükben
élőket, hogy a hulladékot a megfelelő
helyre tegyék, ne dobják el, mert sokkal kellemesebb tiszta, szép környezetben élni, mint szemetet kerülgetni.
Presser Ferencné osztályfőnök
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Vandálok garázdálkodtak
- nem először

A Föld napja az óvodában
Április 22 -én minden kisgyerek egy cserép virággal érkezett az óvodánkba, ugyanis mi így ünnepeljük a Föld napját. Évek óta "egy gyerek egy palánta" elnevezéssel őrizzük
ezt a hagyományos akciót.
A gyerekek által hozott virágokat aztán közösen a virágládákba és a kiskertben kialakított ágyásokba ültetjük, egész
évben gondozzuk, locsolgatjuk és gyönyörködünk a virágrengetegben. Az idei évben a gruppok különösen virítanak, ugyanis nagyon sok árvácskát és gombocskát kaptunk ajándékba a helyi Sasvári kertészetből.
–MBT-

Új szolgáltatás!
Új szolgáltatást indít ez évtől a KÖMLŐDI HÍRHOZÓ szerkesztősége. A település lakóinak pár
soros, esetleg kis képpel hangsúlyozott (nem kereskedelmi!) hirdetéseit ingyenesen jelenítjük meg
az újság oldalain. A lap készítői fenntartják a jogot arra, hogy a meglévő szabad hely függvényében szerkesszék, alakítsák (a tartalmat nem módosítva) a beérkezett anyagokat!
A megjeleníteni kívánt hirdetéseket (képeket) a következő e-mail címre várjuk:
salamongy@t-email.hu
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X

Előzetes becslések szerint több százezer
forintos kárt okoztak azok a vandálok,
akik április közepén Kömlődön több
sírt is megrongáltak – tájékoztatott
Bogáth István, a helyi református közösség gondnoka.
A temetőben három fejkő ledöntése
mellett díszeket, vázákat törtek össze,

szórtak szét. A károk észlelését követően feljelentést tettek, a rendőrség pedig
megkezdte a vizsgálatot.
Kömlődön nem ez az első eset, hogy
vandálok tombolnak. 2011 márciusában több mint félmillió forintnyi kárt
okoztak azok az ismeretlenek, akik a
község főútja mellett több műtárgyát

is megrongáltak. Betörték az egyik
élelmiszerbolt kirakatát, a posta világító tájékoztatóját, kidöntöttek több
buszmegálló táblát és egy útjelzőt is. A
legnagyobb felháborodást azonban a
Doni emlékmű több százkilós márványtáblájának ledöntésével és a környék feldúlásával váltották ki a település lakóiban.
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Holland adomány
Környebányára és Kömlődre

Régi, kedves ismerősként érkezett
Környebányára Nagy Erzsébet, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője és Fodor
Gusztáv református lelkész, hiszen a
szervezettel már jó pár esztendeje kiváló kapcsolatot ápol Svétecz László önkormányzati képviselő. A missziónak
köszönhető az is, hogy 2011 nyarán
nyolc hátrányos helyzetű környebányai
gyermek nyaralhatott egy hétig a
szentendrei Pap-sziget Campingben, s
azóta a szervezet önkéntesei szinte negyedévenként „kopogtatnak be” különböző adományokkal, hogy segítsenek a nehéz sorsú kicsiken, családjaikon.
Legutóbb Karácsonykor látogattak el
Környebányára, akkor svájci gyerekek
által összeállított ajándékcsomagokkal
varázsolták szebbé az ünnepet, szerdán
pedig egy, a misszióval szorosan

együttműködő holland alapítványnak
a vezetőivel érkeztek húsz pár vadonatúj, márkás gyermeksportcipővel és
különböző vetőmagokból összeállított
egységcsomagokkal, amelyek elvetve
tíz család teljes évi zöldségszükségletét
biztosíthatják nagyjából 150-150 ezer
forint értékben, valamint egy televízióval, amely az erdei iskolában talált otthonra.
Nagy Erzsébet, Fodor Gusztáv, valamint a 45. házassági évfordulóját Magyarországon ünneplő Nys és Agnes
útja Kömlődre vezetett, ahová a
Stichting Kinderen in Nood támogatásaként már hetekkel ezelőtt 95 pad, 105
asztal, 8 tábla érkezett, a végleges elhelyezésük folyamatban van az iskolában
és óvodában. A vendégeket Kiss Ferenc
polgármester köszöntötte, sajnálatát
fejezve ki, hogy szó szerint villámláto-

gatást tesznek a községben, hiszen –
mint az alapítvány és a misszió képviselői elmondták – az ország több
pontjára kell még aznap eljutniuk,
másnap pedig Kárpátaljára utaznak.
Bár rövid idő állt rendelkezésre, bepillanthattak az iskola életébe, megismerkedhettek az oktató, nevelő tevékenységgel, s máris felajánlották, hogy
iskolakezdésre csomagokat állítanak
össze a hátrányos helyzetű diákok számára, s kérték, ha az intézménynek
bármilyen tárgyi támogatásra lenne
szüksége, azt bátran jelezzék feléjük,
ha tehetik, segítenek.
A vendégek még egy meglepetést is tartogattak: a misszió idén is megszervezi
táborát a Pap-campingben, s felajánlották, hogy 15 környebányai és 5
kömlődi gyermek díjtalanul tölthet ott
el egy hetet júliusban. Fodor Gusztáv
református lelkész végül a tőle már jól
ismert, a környebányaiak és kömlődiek
számára is ígérettel bíró rövidítéssel
búcsúzott: folyt. köv!
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Ifjúsági
Köszönjük!
szálláshely épül

Ez úton is szeretném megköszönni a Perczel Mór
Általános Iskola tanulói nevében mindazok munkáját, akik sokat tettek azért, hogy a Hollandiából
érkezett asztalok és székek az osztálytermekbe kerüljenek.
Az önkéntesek elsőként nagyság szerint szétválogatták, osztályonként csoportosították és lemosták a bútorokat, majd a helyükre rakták a használt, de nagyon jó minőségű adományt.
A segítők: Borbély Ferenc, Edőcs Olga, Hegedűs
Lajosné, Szathmáriné Telek Éva, továbbá az iskola
dolgozói és tanulói.
Külön köszönet azoknak, akik szombat délelőtt
(április 13-án) feláldozták szabadidejüket, hogy a
község gyermekei kulturáltabb, kényelmesebb körülmények között tanulhassanak: Hastó Zoltán,
Hofman Norbert, Hujber János, Kriskó Károly,
Molnár Géza, Somogyi László és fia Attila, Molnár
Alexandra, Nyári András, Szikszai Márk.

Nyolcvannyolc millió forintos beruházást követően, öt évvel ezelőtt adták át a kömlődi Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények lakóotthonát, amit már eredetileg is úgy terveztek, hogy
tetőterében további szálláshelyeket lehessen kialakítani.
A beruházásra az idei évig várni kellett pályázati források hiányában, most azonban gőzerővel folynak a munkálatok, mint arról
csütörtökön a helyszínen számolt be Bogáth István, a helyi református gyülekezet gondnoka.
Az intézményben gondozott fogyatékkal élők szülei által alapított
Rendezett Életek Világa Alapítvány nyújtott be sikeres pályázatot a
Darányi Ignác Terv keretében elnyerhető forrásra, amelyből 15,6
millió forint jutott a fejlesztésre.
A 310 négyzetméteres tetőtérben 8 szobát alakítanak ki, a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal és kiegészítő helységekkel, aminek
eredményeként 35 főt tudnak fogadni egyszerre.
Mint azt Bogáth István elmondta, elsősorban ifjúsági szálláshelyként kívánják hasznosítani a B kategóriás objektumot, tehát kiránduló, táborozó osztályokat, csoportokat várnak, de alkalmas
lesz az egyházközség partnereinek fogadására is a cserelátogatások
során.
A több mint 15 milliós beruházás július elejére készül el.

A Föld napja
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére,
1970. április 22-én 25 millió amerikai
emelte fel szavát a természetért. Ez a
történelmi jelentőségű esemény az
Egyesült Államokban – és az ország
határain túl is – fontos változásokat
hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek
alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennye-

Dorogi Attiláné tagintézmény-vezető
Már nagyon vártuk a tavaszt, de az enyhe idő beköszöntével megindult a fák virágzása is, ami egyben az allergiások rémálma. Múlt hét közepétől
fokozatosan erősödik a pollenterhelés. Több
allergén együttes virágzása nyomán már elérte a
narancssárga, vagyis a magas szintet - jelentette az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
Az eddig beérkezett adatok alapján leginkább a ciprus- és tiszafafélék, illetve a nyár virágpora okoz
tüneteket az arra érzékenyeknél. Pollenkoncentrációjuk a legtöbb helyen elérte a tüneteket okozó
közepes szintet, sőt előbbiből magas koncentrációt
is mértek. A kőris és az éger pollenkoncentrációja
is a legtöbb helyen elérte a közepes szintet. A fűz és
a mogyoró virágpora leginkább alacsony koncentrációban volt jelen. Beindult egyszerre több allergén
pollenszórása is a nyír virágporából. Tüneteket
okozó mennyiségben volt még jelen a szil virágpora.

zést, az őserdők irtását, a sivatagok
terjeszkedését, az üvegházhatást, az
ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az
óceánok szennyezettségét stb. – látva
kezdeményezték, hogy az 1990-es
években a környezet évtizedeként a
közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Magyarországon
környezetvédők
1990-ben megalapították a Föld Napja
Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. 1990 óta
Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják
– és legalább a Föld napján, április 22én tesznek valamit a környezetvéde-

lem érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot
hirdetnek,
környezeti
vetélkedőt, patak- és falutakarítást
szerveznek.

